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NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ CHARITATIVNÍ PROJEKT JE ZPĚT. 
SPARTA VZDÁVÁ HOLD JIŽ PO TŘINÁCTÉ!
Poděkujte těm, kteří se o nás dennodenně starají. Hokejová Sparta představuje již 
třináctý ročník svého charitativního projektu Sparta vzdává hold. Rekordní výtěžek 
z minulého ročníku -  564.738 korun - se tradiční klub pokusí na konci února opět 
překonat. Jak? Nejen aukcí speciálních hraných dresů s armádní tématikou, ale také 
prodejem artefaktů a nevšedních zážitků. Ty tradiční klub nabízí na webové adrese 
www.donio.cz/hold2022. Vybrané peníze opět poputují na charitativní nadace vojáků, 
záchranářů, hasičů a policistů. Přidejte se i vy!
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STĚHOVÁNÍ
VYKLÍZENÍ DOMŮ, 

BYTŮ, SKLEPŮ
LIKVIDACE 

POZŮSTALOSTÍ
AUTODOPRAVA

Tel.: 739 665 455
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 

práce obkladačské, zednické, 
elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz

S
C-

5
0

0
9

55
/0

1

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
 MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
 VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED

Vlastina
Svátková:
Chystám
kuchařku
pro lidi,
které
nebaví
vařit!

Foto: archiv VS
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KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU
602 590 930
602 125 125 

NABÍZÍME KANCELÁŘE 
I V JINÝCH LOKALITÁCH

HOLEŠOVICE, HLUBOČEPY,
STODŮLKY

CHODOV

Od120 Kč
/m2

Od13 m2
KANCELÁŘE 
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NABÍZÍME KANCELÁŘE 
I V JINÝCH LOKALITÁCH

HOLEŠOVICE, HLUBOČEPY,
STODŮLKY
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Odešel nejstarší skaut a parašutista 
 Ve druhé půli ledna zemřel 

ve věku 104 let dlouholetý člen 
skautského hnutí Eduard Marek 
ze Spořilova. Za druhé světové 
války ho věznili nacisté, po úno-
ru 1948 komunisté.
Spořilov - Eduard Marek, skaut-
ským jménem Hroznýš, se podílel 

na obnovení skautské organizace 
v roce 1968 i po roce 1989. Byl nej-
starším skautem v Česku a zřejmě 
i naším nejstarším parašutistou, 
tandemový seskok z letadla ab-
solvoval ve 102 letech! A jak získal 
svou přezdívku Hroznýš? „Jed-
nou na táboře měly holky službu 
a musely škrábat brambory. Já 
jsem jim je vrátil, protože to ne-
udělaly dobře, a řekl jsem, že kluci 
by to zvládli lépe. Holky se našt-
valy, oškrábaly je pořádně, ale pak 

se dohodly, všechny vylezly na 
kopeček a spustily: ‚Ráz, dva, tři – 
Eduarde, Édo, ty máš blbý jméno. 
Ty seš Hroznýš!‘ Myslely tím, že 
jsem na ně byl hrozný, ale už mi to 
zůstalo,“ zavzpomínal v jednom 
z rozhovorů obdivuhodně vitální 
muž, kterému nedělalo problém 
i po oslavě kulatých stých naroze-
nin pracovat na počítači či si ještě 
v loňském roce upéct v remosce 
oblíbená kuřecí stehna s rýží. Čest 
jeho památce! (md)

„PŘED SESKOKEM jsem s radostí zamával ze dveří letadla a pak už přišel náraz vzdu-
chu. Byl to ale krásný pohled na krajinu pode mnou,“ okomentoval svůj let vzducho-
prázdnem Eduard Marek. Foto: Paraškola Impact

EDUARD MAREK získal za svůj život několik 
vyznamenání, posledním bylo udělení čest-
ného titulu „Plukovník – velitel“ spolku Česká 
atlantická komise. Foto: Marie Tučková/Wikipedia

šéfredaktor: 
Martin Dudek 
tel.: 774 820 075
martin.dudek@
ceskydomov.cz

TAK SI MYSLÍM...

V uplynulých dnech mi pravidelně 
dopoledne zvonil mobil. Nic divného, 
to k novinářské práci přece patří. Ale 
na displeji se objevovala telefonní 
čísla, z nichž bylo patrné, že jsou 
zahraniční. Konkrétně se jednalo 
o Velkou Británii. Jelikož tam známé 
nemám a ani mne příliš nezajímá, zda 
si jejich ministerský předseda zase 
neudělal někde tajný mejdan, hovor 
jsem nepřijal. Ale to víte, vrtalo mi 
v hlavě, kdo to mohl být. Podíval jsem 
se proto na internet a bylo jasno – šlo 
o telefonický podvod. Pokud hovor 
přijmete, přijdete ihned o pár stovek 
korun. Číslo jsem zablokoval a do-
mníval se, že bude klid. Chyba lávky…

Zřejmě jsem tím podvodníky 
naštval a začali mi po celý týden pra-
videlně volat. Tu ze skotského Glas-
gow a Dunbaru, jindy z anglického 
Manchesteru a Braintree. Napočítal 
jsem snad osm telefonních čísel 
s předvolbou +44 a z různých měst, 
která jsem musel zablokovat.

Teď je klid. Nevím, jak dlouho vydrží, 
možná jen do doby, než ti „chytrolí-
ni“ za mořem zapojí nové telefonní 
linky. Zablokovat je bude sice otáz-
kou pár vteřin, ale štve mě, že tuhle 
levárnu tiše trpí příslušný operátor. 
Holt, byznys je byznys… 

Štve vás rozbitý chodník či málo parkovacích míst?
Praha 4 - Regenerace zeleně. Opravy chodníků. 
Rozšiřování počtu parkovacích míst. To všechno 
můžete ovlivnit díky pilotnímu programu parti-
cipativního rozpočtu MČ Praha 4. Stačí do konce 
února podat podnět a pak získat ve veřejném hlaso-

vání co nejvíce hlasů. Pro každou z navržených 
oblastí jsou vyčleněny fi nanční prostředky v ma-
ximální výši 1 milion Kč. Podněty zasílejte pro-
střednictvím e-mailu: participacep4@praha4.cz ve 
formátu „pdf“. (red)

KOMENTÁŘ

Konečně svobodný Valentýn!
Svatý Valentýn, svátek zamilo-
vaných, je tady! Pánové, oprašte 
peněženky a běžte koupit svým 
milovaným kytičku, dáreček 
nebo něco hezkého. Kdo má 
hlouběji do kapsy, ať pošle hez-
ké přáníčko, vyznání lásky 
nebo jí dá ráno pusu. 
Ženy na to čekají, byť 
to nikdy neřeknou 
nahlas. Je to den, 
který se v naší 
zemi pevně usa-
dil. 

Vezměte svoji paní nebo dívku 
do kina. Vláda nám k tomu 
nahrává, už nepotřebujeme 
covid pas ani očkování. Nebo na 

večeři, ani do 
restaurace 

už nemu-
síme být 
očková-

ni. 

Přes ty všechny pohromy, 
které se na nás v posledních 
dnech valí, je toto zase malý dá-
reček pro nás, obyčejné lidi, od 
vlády. Té buzerace a omezování 
už bylo dost. Lidé chtějí zase 
volně dýchat, bavit se, milo-
vat své bližní. To ve věčných 
karanténách a zavření doma 
jaksi nelze. Je tedy dobře, že si 
po letech užijeme Valentýna na 
večeři, v kině nebo na roman-
tické procházce, aniž by nás 
někdo obtěžoval. Buďme na sebe 
hodní a mějme se rádi, láska se 
má projevovat bližnímu svému, 
kdykoliv je to možné. No, a na 
svatého Valentýna se se srdíčky 
roztrhne pytel. Užijte si to!  

Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz
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Radní Jaroslav Míth: Plánujeme proměnu Podolské ulice!
 Radní městské části Praha 4 

pro informatiku, bezpečnost 
a sport Jaroslav Míth (ODS) je 
současně i starostou podolského 
Sokola. Do Podolí se totiž přistě-
hoval už před dvaceti lety a zdejší 
část Prahy 4 mu včetně místních 
obyvatel přirostla velice k srdci.

Martin Dudek

Když jste se do Podolí přestěho-
val, sžíval jste se dlouho s novým 
prostředím?
Podolí jsem si okamžitě zamilo-
val, především prostředí kolem 
Vltavy, Kavčí hory a blízký 
Vyšehrad. A po dvaceti letech se 
považuji za místního patriota. 
Ale Praha 4 se mi líbí celkově, 
má spoustu zajímavých míst 
v Braníku, Hodkovičkách či na 
Dobešce. Čtyřka je podle mne 
pupkem Prahy, ať už z hlediska 
dopravy, která nás dost zatěžuje, 
ale i po obchodní stránce, sídlí 
tu mnohem fi rem. Pokud někdo 
chce poznat ryzí Prahu, nejen tu 
turistickou, tak naše Čtyřka mu 
nabídne všechno.

Na radnici patří do vaší gesce 
informatika, tedy obor, který chrlí 
novinky téměř nepřetržitě. Co tedy 
úřad připravil pro občany nového?
Máme tu žhavou novinku v po-
dobně dotačního software, který 
jsme spustili v lednu. Každý, kdo 
žádá Prahu 4 o dotaci, a ročně 
se jedná o stovky žádostí, se 
zaregistruje a vyplní patřičné 
formuláře online. Odpadá tedy 
otravné papírování a zjednoduší 
se také práce úředníků při zpra-
cování žádostí. Dotační software 
je napojeno na obchodní rejstřík 
a žadatel postupně obdrží noti-
fi kace o tom, že jeho žádost byla 
přijata, zkontrolována a nakonec 
zda byla schválena. Celý proces 
je transparentní a zároveň pro 
zadavatele i zpracovatele mno-
hem komfortnější a jednodušší.

Před rokem a půl jsme také za-
koupili nový informační systém 

pro vyvolávání klientů, kteří 
si na úřadě potřebují vyřídit 
občanský průkaz, pas či parko-
vací oprávnění. Nyní si mohou 
v pohodlí domova zarezervovat 
konkrétní datum a čas, kdy 
se chtějí dostavit. Po příchodu 
na úřad zadají jen osobní kód 
a v podstatě téměř ihned jdou 
k okénku. Nemusí tedy čekat, až 
na ně přijde řada.

Zmínil jste dotace, o které žá-
dají i sportovní kluby. Podáte 
jim pomocnou ruku v souvislosti 
s neúměrně vysokým zdražením 
energií?
Je to naším cílem. Loni jsme měli 
dotační tituly na covid, nyní 
chceme v dotačním řízení více 
podpořit tzv. provozní peníze. 
Tedy přispět klubům a spolkům 
na jejich provoz, a to především na 
úhradu energetických nákladů.

Praha 4 spustila projekt Trenéři 
do škol. Můžete stručně popsat, 
o co se jedná?
Pomohli jsme propojit námi 
zřizované školy se sportovními 
kluby z Prahy 4. Ty posílají do 
škol trenéry, kteří učí prvňáčky 
sportovním základům. Zatím 
máme zapojených pět škol, do 
budoucna by se projektu mělo 
zúčastnit všech dvacet škol.

Jak jsme již zmínili, jste podol-
ským patriotem. Proslýchá se, 

že se bude něco dít s Podolskou 
ulicí…
Ano, to je pravda (úsměv). 
S architektem Davidem Váv-
rou připravujeme revitalizaci 
Nedvědova náměstí a současně 
se snažíme naplánovat proměnu 
celé Podolské ulice, a to od spo-
jení se Sinkulovou až po branic-
kou skálu.

To je ovšem velice dlouhý úsek. 
Můžete z vašich plánů vypíchnout 
jen to nejdůležitější?
Začnu Nedvědovým náměstím, 
kde projekt počítá s propojením 
prostoru s budovami. Konkrét-
ně, před budovou základní školy 
stojí socha obrostlá houštím. 
Chceme prostor kolem sochy vy-
dláždit a postavit schodiště, kte-
ré bude napojené na hlavní dveře 
školy. Dále upravit chodníky, 
přidělat i chodníček skrz parčík 
a změnit parkování tak, aby 
mezi školami nestály automobi-
ly. Parkovací místa, která zmizí, 
nahradíme změněným způso-
bem parkování, budou kolmá 
stání vpravo i vlevo. A pak jsme 
se s Davidem Vávrou začali bavit 
o celkové proměně Podolské. Jak 
vylepšit nevzhledný prostor před 
poštou a masnou, kde je dnes 
ošklivé zábradlí. Jak proměnit 
roh Podolské u Sinkulovy, kde je 
umístěna dočasná samoobsluha, 
kterou jednou nahradí bytový 
dům. Jak upravit v blízkosti 

vodárny chystané Engelovo 
náměstí, kde by měla vzniknout 
venkovní výstava vodárenského 
zařízení. Co s bývalým popeliš-
těm mezi ulicemi Levá a Pravá? 
Jak využít prostor za podolskou 
sokolovnou vedle dětského hři-
ště? Nápadů by bylo hodně, už 
jsme také zapojili místní obča-
ny, kteří projevili o Podolskou 
velký zájem. Na prosincovou 
procházku po této ulici, kde jsme 
o projektu hovořili, jich s námi 
šlo několik desítek!

Abychom nezmiňovali jen Podolí, 
určitě jsou v Praze 4 další místa 
a prostory, které co nevidět pro-
jdou proměnou…
Samozřejmě, například Roztyl-
ské náměstí, kde chceme v letoš-
ním roce dotáhnout revitalizaci 
jeho spodní části. Postavíme zde 
workoutový park a trampolíny 
pro děti, což oboje bylo přání 
místních obyvatel. Ti si dokonce 
vymysleli konkrétní workoutové 
prvky. V rámci úprav se v pro-
jektu posunul chodník, pokud 
tedy někdo půjde z Trenčínské 
do parku, přejde z chodníku na 
chodník a nebude muset klič-
kovat. Upraví se také parkování, 
přibydou čtyři stojany pro dobí-
jení elektromobilů.

NA SPOŘILOVSKÉM Roztylském náměstí se zabaví děti i dospělí. Vizualizace: Zdeněk Sendler

RADNÍ Jaroslav Míth také vykonává funk-
ci starosty Sokola Podolí. Foto: archiv JM

Oprava Barrandovského mostu. S čím čtyřka nesouhlasí?
Praha 4/5 – Praha 4 vítá přípravu 
rekonstrukce Barrandovského 
mostu, protože jeho uzavření 
v případě havárie by způsobilo 
kolaps celého města. Nicméně 
má i výhrady k chystaným do-
pravním plánům.

„Podporujeme řadu připravo-
vaných opatření, jako například 
na rampě Barrandovského mos-

tu směrem k a od Modřanské, 
posílení MHD v Jeremenkově 
a Vrbově ulici či tramvajových 
linek po dobu rekonstrukce. 
Zásadně však nemůžeme sou-
hlasit s omezováním provozu 
ulice Na Strži a Jižní spojky 
vyhrazenými jízdními pruhy 
pro méně potřebné autobu-
sy, když by tím byla zásadně 

ohrožena prioritní velkokapa-
citní autobusová doprava mezi 
ulicí Zálesí a Kačerovem,“ uvedl 
1. místostarosta Prahy 4 Zdeněk 
Kovářík (ODS).

Praha 4 podle jeho slov také 
požaduje dynamické řízení do-
pravy mezi křižovatkou Dvorce 
a Barrandovským mostem tak, 
aby bylo dosaženo maximální 

průjezdnosti autobusů MHD 
i ostatních vozidel. „Žádáme 
rovněž vedení hlavního měs-
ta, aby nevydávalo trvalá ani 
dočasná opatření bez souhlasu 
městských částí, protože jsou to 
právě městské části, které pak 
musejí dopady na dopravu, ale 
i místní obyvatele trvale řešit,“ 
doplnil Zdeněk Kovářík. (red)
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Vstupenky na jednotlivé koncerty v ceně 50,- Kč v prodeji od 10. ledna 2022 na pobočce Czechpoint v budově Úřadu MČ Praha 4, 
Antala Staška 2059/80b, Praha 4.

Upozornění Změna programu vyhrazena. Všichni diváci jsou povinni dodržovat podmínky dle aktuálních mimořádných opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR.

24. února 2022, 17 hodin
V PRAZE BYLO, JE A BUDE VESELO

Staropražská kapela ŠMRNC
Program: staropražské písničky – Karel Hašler

21. dubna 2022, 17 hodin
HOUSLOVÝ RECITÁL (křest debutového CD)

Olga Šroubková (housle) a Miroslav Sekera (klavír)
Program: W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij, J. Brahms

17. března 2022, 17 hodin
PRAŽSKÝ KABARET

Petra Bílková a Kabaret Pepe
Program: kabaretní zpívání a povídání

19. května 2022, 17 hodin
ZPÍVÁNÍ MEZI JAREM A LÉTEM

Malá česká kapela Jiřího Pospíšila
Program: Lidové pěvy a poezie

JARNÍ KONCERTY
na Nuselské radnici
��
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STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY! 

VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI ZAUJALO, a fotografi i pošlete s krátkým popiskem 
na e-mail martin.dudek@ceskydomov.cz. Do předmětu mailu uveďte: Staňte se 
fotografem. Fotografi i, která zaujme naše redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku 
Naše Praha. Za otištěnou fotografi i (velikost nejméně 250 kb!) čeká na autora odměna 
v podobě vstupenek na zajímavou pražskou akci, případně jiná radost, třeba kniha. 
Pravidla pro využití a oceňování fotografi í najdete na nasepraha.cz.   (red)

„TO JSEM OBJEVILA při 
procházce Prahou 6, poblíž 
tramvajové zastávky Th ákurova! 
Jen jsem nestačila zachytit, jak 
můj buldoček Fany poštěkává 
do koruny stromu. Ale třeba 
si obrázku všimne  správná 
maminka a opička se vrátí do toho 
správného kočárku,“ napsala 
nám Hanka Davidová. Tak snad 
se to prostřednictvím Naší Prahy 
povede.

ZA FOTOGRAFII O
DMĚNA

Absolvent ožil na Fidlovačce
Nusle – Divadlo Na Fidlovačce 
v únoru uvedlo premiéru in-
scenace Absolvent. Film podle 
stejnojmenného románu Charlese 
Webba s Dustinem Hoff mannem 
a Anne Bancroft se stal nesmr-
telným kulturním fenoménem 
a na Fidlovačce věří, že podobně 
zaujme i divadelní hra. „Když 
jsem se dozvěděla o nabídce 
Divadla Na Fidlovačce zahrát si 
paní Robinsonovou, vnitřně jsem 

zajásala. Protože ta role je skvělá 
a já jsem snad do ní už vnitřně 
dozrála. Měla jsem velkou radost. 
Absolvent je můj oblíbený příběh. 
Film je nádherně vizuální a he-
recky je prostě famózní. Má styl 
a názor a to bych si přála přenést 
i na divadla. Mám štěstí na Ben-
jamina. Dan Krejčík je vynikající 
parťák lidsky i herecky,” uvedla 
Jitka Schneiderová, představitel-
ka paní Robinsonové. (red)

V HLAVNÍCH ROLÍCH účinkují Jitka Schneiderová a Daniel Krejčík. Foto: Divadlo Na Fidlovačce
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  Také trpíte od podzimu do 
jara takzvaným sezónním na-
chlazením? Poradíme vám, jak 
mu předcházet a co na něj platí!

Anna Hořicová

Znáte to. Únava, rýma v hla-
vě, zalehlé uši, kapesníky po 
všech kapsách, chrchlání, v noci 
člověk neví, jak si lehnout, aby 
nekašlal. Může to být jen rýma 
nebo nachlazení, v horším pří-
padě viróza, chřipka a poslední 
dobou i covid-19, všechno to 
kolem nás ve vzduchu jen „lítá“. 
Někdo to chytne každou sezónu, 
jiní nejsou nemocní skoro nikdy. 
Jak je to možné? Záleží hlavně na 
imunitě. 

Zeptali jsme se odborníků, 
jak se na chřipkovou sezónu 
připravit. Všichni se shodu-
jí v jednom - nejdůležitější je 
prevence. „Základem je dobrá 
strava – zelenina, ovoce a bíl-
koviny,“ radí diplomovaná 
výživová poradkyně a životní 
koučka Jitka Kurellová. Možná 
si myslíte, že to nějaké to jablko 
nebo banán denně spraví, ale 
zrovna teď v únoru a v břez-
nu je to jinak. „Potraviny si 

tepelně upravte. Saláty v zimě 
ochlazují organismus, který je 
pak náchylnější k nemocem,“ 
vysvětluje odbornice. „Skvělý 
způsob, jak si vylepšit imunitu, 
je jíst kvašenou zeleninu, která 
má vliv na střevní mikrobiom. 
Nesmíme zapomínat ani na 
dostatek spánku a pohybu, stačí 
i dvacetiminutová procházka 
denně,“ dodává.
Pomáhá i duševní pohoda
Podle expertky zdravotní osvěty 
MUDr. Gianny Conti je jedinou 
přímou ochranou proti infekci 
chřipky očkování vakcínou ještě 
před nástupem zimní sezóny. 
„K tomu se vždy vyplatí zapra-
covat na své tělesné odolnosti, 
dobrém oblečení, vitamínové 

prevenci a obecně na dobré tě-
lesné i duševní pohodě,“ říká.

Jak poznáte, že už se nejed-
ná o pouhé nachlazení, ale že 
jde o virózu či chřipku? Pravá 
chřipka je něco zcela jiného než 

nachlazení, je to daleko vážnější 
nemoc, než si myslíme. Chřipka 
nastoupí náhle, pocítíte horeč-
ku, třesavku a zimnici. Bude vás 
trápit suchý kašel, bolest hlavy, 
svalů, kloubů, schvácenost, 
únava a nechutenství. K brzkým 
příznakům chřipky naopak 
rozhodně nepatří rýma. „Chřip-
ka není hra. Pokud se již nedalo 
prevencí zabránit tomu, abyste 
se jí nakazili, dobře ji vyležte 
a buďte na sebe ještě dlouho po 
odeznění příznaků méně přísní. 
Odpočívejte a nechte svoji imu-
nitu zregenerovat,“ radí MUDr. 
Gianna Conti.
Jak chřipku léčit? 
U nekomplikovaného průbě-
hu je důležitý zmíněný klid na 

lůžku a příslušná léčba. S výbě-
rem vhodného léku na snížení 
horečky, na léčbu rýmy a kašle 
vám nejlépe poradí váš praktic-
ký lékař nebo ORL (ušní, nosní, 
krční) specialista nebo magistra 
či magistr v lékárně. Některé 
léky navíc není vhodné spolu 
kombinovat, některé naopak za-
berou nejlépe, když si je správně 
poskládáte. 

Při bolestech hlavy a svalů se 
většinou doporučují analgetika, 
při horečce antipyretika a an-
titusika při dráždivém kašli, 
přijmout dostatek vitaminů, 
zejména vitamin C s postupným 
uvolňováním, a pít hodně teku-
tin. Vždy je ovšem nezbytné si 
pečlivě přečíst příbalový leták 

u léků! Chcete-li posílit imu-
nitu, doplňujte si i vitamín D, 
kterého v zimním období máme 
méně. Denní dávka vitamínu D 
se doporučuje zvyšovat přede-
vším u dětí, mladistvých, u lidí 
s obezitou a také s přibývajícím 
důchodovým věkem. Pokud je 
vir diagnostikován, je možné 
aplikovat specifi cký protiviro-
vý lék. Při komplikacích, které 
bývají u osob s chronickým 
(astma, bronchitida, cystická 
fi bróza) a kardiovaskulárním 
onemocněním, u diabetiků, 
pacientů s ledvinným onemoc-
něním, u lidí starších 60 let, 
nemocných s poruchou imuni-
ty a u těhotných žen, je nutné 
navštívit lékaře.

téma

Rýmičky, nachlazení a chřipky. Jak se 

MÁTE-LI DOMA malého maroda s teplotou do 38 stupňů Celsia, stačí většinou nepřetápět jeho pokojíček, zvlhčovat vzduch a pravi-
delně větrat. Samozřejmostí je klid na lůžku a příjem tekutin. Léky podávejte až při vyšší teplotě. Ilustrační foto: Pixabay

SROVNÁNÍ PŘÍZNAKŮ BĚŽNÉHO NACHLAZENÍ A CHŘIPKY

NACHLAZENÍ A VIRÓZA CHŘIPKA a COVID-19

horečka vzácně, spíše jen zvýšená teplota 39-40 °C

bolest hlavy zřídka výrazná

kašel mírný vyčerpávající

bolest kloubů mírná velmi výrazná

únava mírná výrazná 2-3 týdny

komplikace méně závažné až život ohrožující

léčba jednoduchá, krátkodobá často komplikovaná, dlouhodobá

V ochraně před šířením infekce jsou éterické rostlinné oleje výbornou zbraní. Jsou 
nenákladné, dostupné v mnoha obchodech, vydrží dlouho, protože se kapou po 
malých dávkách. Používají se v aromalampách, aromasvícnech, difuzérech nebo se 
dají v nouzi kápnout třeba i na topení. Někteří výrobci je nabízejí i jako osvěžovače 
vzduchu, které stačí pomocí rozprašovače jen několikrát stříknout do vzduchu. 
Jaké jsou nejlepší?

Eukalyptus má silné protizánětlivé a antiseptické účinky. 

Máta ve formě vonné esence nebo extraktu pročišťuje dýchací cesty a pomáhá od 
příznaků rýmy a nachlazení. 

Bergamot posiluje zdraví horních cest dýchacích, chrání je před infekcí a pomáhá i při 
samotném nachlazení. 

Borovice má skvělé osvěžující účinky na tělo i mysl, povzbuzuje a dodává novou 
energii. 

Cypřiš pomáhá při nadměrném stresu a nervovém vypětí a působí lehce sedativně. 

Kafr nejsilněji funguje při rýmě nebo nachlazení. 

Tea tree patří k silným antiseptikům a dezinfekcím. 

pročistěte si doma vzduch esenciálními oleji



7 Více informací na www.nasepraha.cz téma

INZERCE

jim bránit a co nám proti nim pomůže

NA ŠKRÁBÁNÍ v krku a na otravný kašel pomáhají bylinné čaje, často oslazené 
medem. Ilustrační foto: Pixabay

CHYTRÁ HOUBACHYTRÁ HOUBA

BIOREPEL® – biocidní p ípravek s mikroorganismem Pythium oligandrum 
 odstran ní plísní na zdech a k preventivnímu ošet ení proti plísním. 

Nezapáchá, neleptá – ur ený 
pro širokou ve ejnost.

Používejte biocidy bezpe ným zp sobem. P ed použitím si vždy p e t te ozna ení a informace o p ípravku.

Dlouhodobý konec plísní 
v obytných místnostech, 
ložnicích, d tských pokojích, 
kuchyních, výrobnách 
a skladech potravin, 
ale i ve sklepích, stájích...

Distribuce do drogerií, prodejen s barvami 
a do odd lení barev v et zcích.
Výrobce: Biopreparáty, s.r.o.,
infolinka: 728 814 202
e-mail: klimes@biopreparaty.eu
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PoužP žívejte biocidy bezpe ným zpPPouPoužžžížívejte biocidy bezpe ným zpPPP

Nežijte v domovech Nežijte v domovech 
s plísněmi wwww.biorepel.czww.biorepel.cz
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Česnek patří v boji proti nachlazení, rýmám a infekcím dýchacích cest k nejlepší volbě, 
jakou nám na podporu imunity příroda nabízí. Ale pozor, v žádném případě nepatří do 
ucha, při léčbě zánětu v uchu nepomůže.

Z cibule se dá za pár hodin vytvořit skvělý sirup proti kašli. Stačí ji ráno nakrájet na 
kolečka a zasypat cukrem nebo ještě lépe zalít trochou medu a máte připraven slad-
ký lektvar, který tiší noční kašel. Podává se po lžičkách.

Čerstvý zázvor, který podporuje přirozenou obranyschopnost, imunitní systém 
a mimo jiné i dýchací cesty, je skvělý v čaji, ale dá se z něj po domácku vyrobit i léčivý 
likér. Protože se k jeho přípravě používá vodka, není bohužel vhodný pro děti.

Křen je výborným doplňkem léčby při nachlazení, angíně a chřipce. Vyzkoušejte 
ho třeba s medem. Křen najemno nastrouháme a dvě lžíce smícháme se lžící medu. 
Dospělí užívají třikrát denně čajovou lžičku, dětem dávky snižte. Po konzumaci pocí-
títe, že se vám „spouští rýma", snadněji odkašláváte a lépe se vám dýchá.

osvědčené babské rady

Z lípy zklidňuje, z tymiánu, mateřídoušky nebo majoránky pomáhá vykašlávat.

Květ lípy se používá při horečnatých onemocněných dýchacích cest, pomůže i na 
zánět průdušek a při zahlenění. Je dobré ho pít především navečer, protože klidní 
sliznice a snižuje dráždivost ke kašli. Pomůže při vypocení, když máte chřipku. Jeho 
příprava je jednoduchá: lžičku lipového květu zalejte horkou vodou, nechte deset 
minut louhovat a slijte přes sítko. Slaďte medem.

Vykašlávání hlenů uspíší odvary z tymiánu, slézu, mateřídoušky, majoránky, anýzu, 
řepíku, máty nebo šalvěje. Na jeden šálek nálevu stačí jedna lžička směsi bylinek, 
zalijte horkou vodou, nechte deset minut louhovat, sceďte, oslaďte medem a pijte 
nálev ještě teplý. 

domácí čaje na otravný kašel



Více informací na www.nasepraha.cz 8rozhovor 8Více informací na www.nasepraha.czrozhovor

Moje životní role 
je můj život

Martin Dudek

Začněme bilancováním a přáním 
– jaký pro vás byl uplynulý rok 
a co čekáte od letošního, a to jak 
v soukromé, tak profesní sféře?
Uplynulý rok byl jedním z nej-
těžších v mnoha sférách, ale 
zároveň mě těžké momenty ob-
rovsky posunuly dál a moje duše 
zase o kus vyrostla. Naložila 
jsem si toho na sebe moc a došla 
k poznání, že nemusí a ani nelze 
mít všechno hned, že je v pořád-
ku čekat, nedělat nic, být v tichu 
a klidu. Přinutilo mě to zamyslet 
se, co vlastně chci v životě dál 
dělat, jestli mě moje dosavadní 
práce opravdu naplňuje a za čím 
jsem se celou dobu vlastně hnala. 
V existencionální krizi jsem si 
odpověděla na mnohé otázky, 
které jsem vytěsňovala. Zjistila 
jsem, že je mi dobře doma, v kli-
du, v kruhu nejbližších, že mě 
uklidňuje příroda, zahrada, kyt-
ky a tyto malé velké věci ve mně 
vyvolávají pocit vnitřního štěstí. 
A tak jsem nový rok 2022 začala 
velmi pomalu, bez velkých vizí 
a plánů, nikam se neženu. Jen 
vnímat přítomnost, jednat vědo-
mě a udržovat každý svůj krok 
a rozhodnutí v rovnováze.

Vloni uplynulo 15 let od natočení 
bondovky Casino Royale, ve které 
jste si zahrála. Připomeňte vaši 
roli a co vás při natáčení nejvíce 
překvapilo?
Myslíte, že to někoho ještě zají-
má? Nebyla to žádná velká věc, 
žádný zásadní okamžik mého 
života, jen povrchní chvilková 
zkušenost, na kterou jsem hned 
ve víru opravdového života 
zapomněla. Nebýt novinářů, ani 
nevím, že jsem v tom fi lmu hrá-
la, ale chápu, že je to atraktivní. 
Moje role byla minirole a můžu 
být vlastně vděčná, že mě úplně 
nevystřihli jako mnoho mých 
českých kolegů, jak to u americ-
kých velkofi lmů většinou bývá. 
Jsme jen zrnko písku, a to nejen 
v oblasti velkofi lmů.

Co říkáte poslední bondovce, na 
kterou jsou rozporuplné divácké 
reakce?
Neviděla jsem ji. Ale fi lmy mi-
luji, ten moment, kdy si večer 
sedneme a pustíme fi lm, kdy 
odložíme práci, mobil a stres. 
Koukáme jen na Netfl ix a HBO, 

klasickou televizi nemáme. 
A většinou vybírám, k nelibos-
ti ostatních, velmi specifi cké 
žánry. Třeba severské krimi-
nální minisérie, líbí se mi jejich 
čisté přirozené herectví. Teď 
jsme rozkoukali nového Sorren-
tina, fi lm Boží ruka. Já ho pak 
dokoukala sama a dostala jsem 
vynadáno. Ale ten fi lm jsem 
potřebova-
la sledovat 
sama, je 
výjimečný 
a krásný, 
že ne-
chcete, aby vás u toho někdo 
rušil. Koukáme i na fi nský 
seriál Bordertown, hlavní herec 
je extrémně sympatický svou 
pošahaností. A dokoukali jsme 
pokračování bláznivého seriálu 
Veliká. Ale o fi lmech a seriálech 
bychom se mohli bavit dlouho.

Máte za sebou přes 20 fi lmů, který 
z nich byl pro vás herecky nejzají-
mavější?
A můžete mi zrekapitulovat 
jakých? Já si je ani nepamatuji. 
Nechci, aby to vyznělo povýše-
ně, ale herecká kariéra, pokud se 
to tak vůbec dá nazvat, pro mě 
není vůbec priorita. Ale pokud 

si mám vzpomenout, tak asi ten 
poslední Můj příběh, protože 
jsem ho mohla tvořit, jsou v něm 
použité úryvky z mé knihy 
Prostor pro duši a spoluvytváře-
la jsem si dialogy tak, abych se 
cítila herecky přirozeně a na-
pojeně na postavu. Bylo to těžké 
natáčení, intenzivní a pro mě 
poučné. A měla jsem moc ohlasů, 

nejenom 
proto, že 
šlo o sku-
tečný 
příběh.

Vaše jméno také najdeme v mno-
ha televizních seriálech. Když se 
na ně podíváte z diváckého hledis-
ka, nemáte pocit, že především ty 
z prostředí nemocnic a policistů se 
musí lidem už plést?
Nemyslím si, že jsem nějaká se-
riálová herečka, nikdy jsem neby-
la v žádném nekonečném seriá-
lu a nehrála jsem ani doktorku, 
ani policistku (úsměv). Vnímám 
to jako práci a zásadní je pro mě 
scénář a lidé, se kterým budu 
dílo tvořit. Nemusí jít o žádného 
slavného režiséra, ale musím už 
na kamerovkách cítit napojení, 
energii, že tomu člověku rozu-
mím a on důvěřuje mně.

Každá herečka sní o životní roli – 
jaká by byla či už byla ta vaše?
Sním o životní roli v reálném 
životě. Být dobrým člověkem. 
Ne dokonalým, ale dobrým. Být 
dobrou mámou, milovat upřím-
ně a opravdově, pomoct, když 
je to v mých silách, a vnímat 
i svoje vlastní potřeby a hranice. 
Být užitečná, nepromarnit svůj 
život. Moje životní role je můj 
život. Můj syn, když byl malý, 
to řekl hezky: „Všichni hrajeme 
hlavní roli ve fi lmu, který se 
jmenuje život…“ Bylo mu asi šest 
let.

Kromě herectví se také věnujete 
psaní knížek. Z té s názvem Pro-
stor pro duši se stal bestseller. Čím 
si to vysvětlujete?
To asi nemá vysvětlení jiné, než 
že byla dobrá (úsměv). Byla psaná 
srdcem a to se povede málokdy, 
možná tehdy, když nepíšete 
se záměrem vytvořit bestsel-
ler a prodat co nejvíc knih, ale 
píšete proto, že si přejete napsat 
něco, co lidem pomůže, co je 
rozzáří, dá jim naději a tře-
ba i změní jejich životy. Nebyl 
to marketing. Mně dokonce 
predikovali, že se kniha nebude 
prodávat, a já se rozhodla si ji 

Vlastina Svátková: Chystám kuchařku 
 Herečka Vlastina Svátková (39) se poněkud vymyká zažitému obrazu české divadelní či fi lmové umělkyně. 

Nešílí, pokud dlouho nedostane roli, a ani netouží být na titulních stránkách společenských časopisů. Od života 
totiž čeká úplně něco jiného…

Z JEJÍ KNIHY Prostor pro duši se stal bestseller. Foto: archiv VS
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profi l

Narozena 9. března 1982 

Pochází ze Slovenska

Herečka, spisovatelka a designérka

Účinkovala například ve fi lmech 
a seriálech Casino Royale, Gangster Ka, 
Nevinné lži, Ženy v pokušení, Pojišťov-
na štěstí, První republika či 
Policie Modrava

Rozvedená, tři synové

Vlastina Svátková

Přijde mi nudné 
chlubit se karáty

 pro lidi, které nebaví vařit!

vydat sama a prodávat jenom 
přes vlastní e-shop. Nebyla ze 
začátku ani v knihkupectvích! 
Ale i tak si našla ty správné lidi 
a čtenáře. Někdy něco funguje 
a není důležité proč. Možná jen 
mít dobrý záměr, proč to dělám…
Můžu tvořit ze záměrem, abych 
měla na novou kabelku nebo 
auto, nebo můžu tvořit ze zá-
měrem udělat lidi šťastnější. To 
druhé dokáže zázraky. 

Náš osud je stejně jenom v naší 
hlavě. Čemu věříme, to přitahuje-
me. Jak přemýšlíme, tak se cítíme. 
To jsou vaše výroky, dalo by se 
přímo říci motivační citáty. Máte 
v dnešní covidové době další?
Nenutím nikomu své názory 
a nezlobím se na nikoho, kdo to 
vnímá jinak. Máme právo jednat 
tak, abychom byli zodpovědní 
za svůj život. Motivační citáty 
nemám. Jen jsem přestala číst 
zprávy a noviny a hodně se mi 
ulevilo. Protože to, co do svého 
života pouštíme, nás ovlivňuje. 
A když každý den čtu hororové 
nadpisy, začnu se bát. A když 
koukám jenom do zahrady a dů-
věřuju vlastní intuici, nemám 
strach, jen klidnou mysl, která je 
na velká rozhodnutí zásadní.

Máte za sebou dva rozvody, vy-
chováváte tři syny. Byla to právě 
starost o děti, která vám obrazně 

řečeno nedala možnost padnout 
na kolena, ale přinutila vás se 
zaťatými zuby se rvát se životem 
dál?
Určitě i ano, ale padnout na ko-
lena nemusíte, ani když nemáte 
o koho pečovat a jste sami. Celo-
životně trénuji vnitřní sílu právě 
v takovýchto těžkých situacích, 
kde jinde by to šlo? Každá zku-
šenost mě formuje a dodává mi 
odvahu, že zvládnout jde oprav-
du vše. 
A i když to 
vypadá dě-
sivě a ne-
řešitelně, 
řešení se 
vždy objeví a v mnohém překva-
pí. Dveře se otevírají jen tomu, 
kdo se je pokusí otevřít, i když 
riskuje, že neví, co za nimi bude. 
Můžete se bát rozvodu, protože 
budete mít pocit, že už zůstanete 
navždy sama, že to nezvládnete 
a bude to těžké. A tak neuděláte 
nic a budete se dále trápit. Nebo 
to risknete a zjistíte, že můžete 
být na sebe hrdá, že nejste sama 
a že život přináší ještě plno pří-
ležitostí a darů.

Bydlíte kousek za Prahou. Co pro 
vás naše metropole znamená, jak 
ji vnímáte? 
Bydlím kousek za Prahou, 
na Praze - východ, hned vedle 
lesa. To bylo moje přání, najít 

pro sebe a kluky dům, kte-
rý bude blízko přírody, kam 
budeme chodit běhat a jezdit 
na kole, najít prostor, kde budu 
mít soukromí a výhled do za-
hrady, a ne do oken sousedům. 
Měla jsem jasný záměr a vědě-
la jsem, že pokud to nenajdu, 
neudělám kompromis. A našla… 
V Praze jsem bydlela dlouho, 
přes centrum po Vinohrady až 
jsem dlouhých deset let skončila 

v Hostivaři, 
blízko hos-
tivařského 
lesa. Tam 
bylo moc 
fajn.

V říjnu budou komunální volby. 
Pokud by vás nějaká strana oslo-
vila, šla byste do toho, abyste se 
mohla na správě Prahy podílet?
Nejsem politický typ. Jsem spíš 
kreativní duše a politika má po-
řád moc mužské energie, se kte-
rou teď nemám chuť soupeřit. Až 
bude v politice víc žen a doufám, 
že to bude brzy, třeba bych ráda 
byla užitečná, zejména v oblasti 
sociálních věcí, dětí a týraných 
žen, charity atd.

K herectví a spisovatelství jste si 
také přibrala design, navrhuje 
zlaté luxusní šperky z přírodních 
drahokamů a polodrahokamů. Jak 
jste se k této profesi dostala?

„KDYBY SI NAŠE ŠPERKY nikdo nekoupil, tak si je s kamarádkou necháme pro sebe,“ říká Vlastina Svátková. Foto: archiv VS/ Petra 

Klačková

Vymyslela jsem si to, protože 
šperk, jaký jsem chtěla, mi nikdo 
nechtěl vyrobit a nikde jsem ho 
nenašla. Chtěla jsem syrový, 
neopracovaný morganit, ale byl 
to problém. Většina zlatníků sází 
na jistotu v podobě stejných prs-
tenů z broušených diamantů. Mně 
to přijde nudné chlubit se karáty. 
A tak jsem si vytvořila vlastní 
značku Adore, přidala se ke mně 
kamarádka a vytvořili jsme 
kolekci 16 šperků, které kdyby si 
nikdo nekoupil, tak si je necháme 
my. Po třech letech máme úspěš-
nou značku, a dokonce nás začali 
kopírovat jiní zlatníci.

Jaký je váš nejdražší šperk?
Většina prstenů se pohybuje ko-
lem 25 000 až 33 000 Kč, záleží 
na množství zlata a počtu kame-
nů. Info zájemci najdou na www.
adoresperky.com.

Plánujete se pustit ještě do něčeho 
dalšího, třeba do těžby bitcoinů?
Na to mám svého 14letého syna, 
kterého investice a bitcoiny 
zajímají. Studuje si literaturu 
a zkouší investice nanečisto. 
Já se budu věnovat tomu, co 
mě baví: vytvořily jsme svíč-
ku Adore, ze které po dohoření 
může být krásná váza nebo 
dóza, děláme v české sklárně 
fl akon na parfém, který jsem 
minulý rok namíchala, a ráda 
bych konečně tento rok dodělala 
kuchařku. Kuchařku pro lidi, 
co nemají čas vařit a vůbec je to 
nebaví.

PRSTEN s přírodními diamanty  určitě 
sluší každé ženě. Foto: archiv VS
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Martin Dudek

Smíchovskou „nádražku“, umís-
těnou ve vestibulu hlavní budovy 
smíchovského nádraží, jste pro-
měnili v moderní podnik. 
Byl to náročný proces?
Musím říci, že ano. Restaura-
ce byla od 90. let známá pod 
názvem Oáza a interiér byl 
poplatný duchu minulých let, 
plný umělých květů a palem. 
Nicméně se zde nacházela i sku-
tečná oáza duchu undergroun-
du, a to přilehlá pivnice, kterou 
opanoval Ivan „Magor“ Jirous. 
Postupem času se však restau-
rační část měnila na kombinaci 
vietnamsko-českého bezúdrž-

bového podniku. My jsme se 
do výběrového řízení přihlásili 
ke konci roku 2020 s projektem 
klasické, čisté a české nádražní 
restaurace. Po výhře ve výběro-
vém řízení jsme k rekonstrukci 
a změnám přistoupili s úctou 
k prostoru a s tím, co jsme 
slibovali. Vytvořili jsme českou 
nádražní restauraci a pivnici 
s odkazem na její více než 150le-
tou historii. 

Určitě se taková transformace 
neobešla bez různých překážek…
Překážky byly dost zásadní. 
Jednak jsme se museli vypořádat 
s předchozím nájemcem, aby-
chom se nedostali do naprosto 

vybydleného prostoru. Museli 
jsme si zakoupit některé vybave-
ní, mnohé bez toho, že bychom 
jej potřebovali. A druhou zásadní 
překážkou pak bylo a stále je, 
neboť s důsledky se stále po-
týkáme, nutnost hradit nájem 
v prvních pěti měsících provozu, 
kdy jsme byli nuceně uzavřeni 
kvůli pandemii covidu.

Co všechno v nádražní 
restauraci nabízíte?
Soustředíme se na českou a smí-
chovskou klasiku. Piva máme 
z portfolia Staropramenu a dal-
ších pivovarů jeho skupiny. Na 
jídelním lístku je denní nabídka 
a stálou nabídku tvoří asi 20 
položek. Vypíchl bych z ní naše 
medová žebra, pečené koleno, 
svíčkovou či pstruha. S rozjez-
dem restaurace nám pomáhal 
můj kamarád Tomáš Záhorský, 
známý z televize i z různých 
výstav, kde reprezentoval českou 
gastronomii. S ním od začátku 
spolupracoval náš šéfkuchař 
Pavel Knobloch, se kterým jsem 
já a hlavně naši zákazníci maxi-
málně spokojení.

Vaše skupina Smíchovská restau-
rační group má v portfoliu i další 
podniky (Na Růžku, U Mejly, 
U svaté Anny, Pizzu Smíchov). Asi 
není potřeba zdůrazňovat, že sou-
časná dlouhodobá pandemie vám 
komplikuje podnikatelské plány…
Celou gastro oblast silně zasáh-
ly restrikce spojené s covidem 
i přirozený odliv zákazníků, 
kteří se obávají případné nákazy. 
Platíme obrovskou daň za to, že 
jsme se snažili restaurace udržet, 
i když jsme nevěděli, kdy restrikce 

a pandemie skončí. Dva roky jsme 
v podstatě bez příjmů, a přesto 
jsme ještě nezavřeli a nepropustili 
zaměstnance. Jen Svatou Annu 
v Radlicích jsme načas uzavře-
li, neboť tam nastala extrémní 
situace - zavřený provoz byl pro 
nás levnější než otevřený. Nakonec 
nás ale Praha 5 podpořila a restart 
Svaté Anny plánujeme na 15. 
února. Radnici touto cestou moc 
děkujeme.

Ale i tak člověk přemýšlí, jestli 
má snaha o provozování klasic-
kých českých restaurací v dnešní 
době ještě smysl, zvláště když jsme 
získali jen minimální kompenzace 
a stále musíme hradit nájmy a další 
náklady. Všimněte si, jak obdob-
né restaurace mizí a nahrazují je 
konceptové, vietnamské a jiné 
mezinárodní kuchyně, majitelé 
a personál. Z toho je mi smutno, 
ale děláme si to sami.
Soutěž o vouchery  
Smíchovské restaurační group
Odpovězte na soutěžní otázku do 
20. 2. 2022 a odpověď s celou vaší 
poštovní adresou zašlete na e-mail: 
soutez@ceskydomov.cz. Do před-
mětu e-mailu napište TANKOVNA. 
Pět výherců získá jeden voucher 
v hodnotě 500 až 1000 Kč 
na konzumaci v restauracích 
Smíchovské restaurační group 
nebo na rozvoz jejích jídel. Info na 
www.smichovskarestauracni.cz.
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Soutěžní otázka

Jaké složení má pizza Smíchov?
a) uzený sýr, rajčata, slanina b) rajčata, 
mozzarella, český salám c) cibule, 
hermelín, šunka

Soutěž Naší Prahy o vouchery do smíchovských restaurací
 Nádražní Tankovna Smíchov má druhým rokem nového provo-

zovatele. O tom, co se v ní všechno změnilo a jak je v dnešní době 
složité provozovat restaurační podnik, jsme si popovídali s Milosla-
vem Mrštíkem ze Smíchovské restaurační group.

Folimanka – V letních měsících 
by měla být dokončena přeměna 
málo využívaného „plácku“ pod 
Nuselským mostem v atraktivní 
veřejný prostor v podobě vol-
nočasového areálu, který bude 
nabízet celoroční využití díky 
plochám a zázemí pro řadu ak-
tivit a sportů. „Stane se místem, 
kde budou všichni Pražané, tedy 
nejen obyvatelé bezprostředního 
okolí, rádi trávit svůj volný čas,“ 
říká Jana Mastíková z architek-
tonického studia LOXIA.

Jedním z hlavních prvků vol-
nočasového areálu bude více- 
účelová plocha v podobě 
velkého modrého oválu. Jde 
o částečně zapuštěný „bazén“ 
z probarveného betonu, který 
bude během teplých letních 
měsíců sloužit jako sportovní, 
rekreační nebo i taneční plocha 

s interaktivními prvky pro děti. 
Během chladnějších zimních 
měsíců se pak ovál promění na 
kluziště pro veřejné bruslení. 
Chladicí technologie kluziště 
bude mobilní, a instalována tak 
bude jen na zimu. 

Součástí areálu bude i hřiš-
tě s herními a vodními prvky, 
plocha na cvičení, plocha pro 
grilování, stoly na ping-pong, 
hřiště na pétanque, stoly se 
židlemi a lavičkami pro příjemné 
posezení, knižní stánek, kiosek 
s občerstvením, půjčovnou grilů 
a sportovního nářadí (v zimě 
bruslí) a s veřejnými toaletami. 
Do parku se po repasování vrátí 
také socha skateboardisty, která 
tam dříve stála, ale vandalové ji 
poničili. Návrh dále přináší také 
řešení aktuálně nelogicky umís-
těných vstupů do parku. (red)

Volnočasový areál Folimanka se otevře v létě
NAD jídly ze smíchovské Tankovny se doslova sbíhají sliny. Foto: Tankovna Smíchov

POD Nuselským mostem to bude žít. Vizualizace: LOXIA
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INZERCE

Nastup k nám 
do skladu nebo výroby
a získáš spoustu benefitů

JAKÉ BENEFITY NABÍZÍME:
•  dotovanou firemní dopravu  

ze širokého okolí
•  příspěvek na stravování v hodnotě  

101 Kč za směnu
•  příspěvek na dětské tábory,  

školy v přírodě a kurzy
•   Multisport kartu na sportovní vyžití 

a řadu dalších

KOHO POTŘEBUJEME: 
Výrobní operátory
Pro montáž automobilové elektroniky 
na směny (stačí základní vzdělání 
a zručnost)
Skladové manipulanty
Pro manuální obsluhu skladu na směny 
(stačí základní vzdělání a pečlivost)
Operátory vysokozdvižného vozíku
Pro mobilní obsluhu skladu (stačí  
základní vzdělání a platný řidičák VZV)
Systémové operátory skladu
Pro práci s počítačem, skenování  
a evidenci v systému (stačí maturita)

Zvyšujeme 
plat ihned 
po prvním 

roce

KONTAKTUJ CONTINENTAL BRANDÝS NAD LABEM:
Zuzana Šandorková, e-mail: zuzana.sandorkova@continental.com
tel.: +420 734 268 248, web: continental.jobs.cz/brandys

COAUT-C11162293-Nabor-98x132-Sklad-Elektro-MestskeListyBrandys-v2omi.indd   1 15.09.2021   15:00
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Vinohrady - Dopravní podnik 
Praha modernizuje stanici met-
ra A Jiřího z Poděbrad. Součástí 
je také stavba výtahů, které 
buduje sdružení firem Strabag 
a AŽD Praha za cenu 1,3 miliar-
dy korun. První výtahová šach-
ta se začala hloubit na začátku 
prosince a po dokončení se 
stanice Jiřího z Poděbrad stane 
47. plně bezbariérovou. Stále ale 

ještě zbývá 14 stanic metra, kte-
ré nemají bezbariérový vstup.

Práce ve stanici Jiřího z Po-
děbrad zatím probíhají bez 
jejího uzavření, ale dokončení 
všech úprav, jejichž součástí je 
i výměna eskalátorů, si vyžádá 
uzávěru. Zatím je odhadováno, 
že to bude někdy v roce 2023, 
o rok později by se stanice moh-
la otevřít veřejnosti. (tík)

Šachta na Jiřáku jde pod zem

KARI sítě, které zpevňují výtahovou šachtu ve stanici metra, se zastříkávají tekutým 
betonem. Zdroj: Strabag

Praha 1 - V Národním muzeu 
i letos uvidíte to nejlepší, co 
soutěž Czech Press Photo může 
nabídnout. Na velkoformátových 
fotografiích lze obdivovat nejen 
vítězné snímky již 27. ročníku 
této prestižní soutěže, ale nově 
i fotografie, které vzešly z le-

tošního úplně prvního ročníku 
soutěže Czech Photo Junior pro 
mladé fotografy ze základních 
a středních škol. Fotografií roku 
2021 se stal snímek Petra Topiče, 
který zachytil následky ničivého 
tornáda na jižní Moravě. Výstava 
je k vidění do konce května. (red)

Zaznamenal následky tornáda a zvítězil

FOTOGRAFIÍ roku se stal snímek Petra Topiče ze série s názvem Zkáza, která zvítězila 
v kategorii Aktualita. Celá série dokumentuje rozsah škod po ničivém tornádu, které se 
prohnalo obcemi na jižní Moravě. Foto: Petr Topič
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Proč dieta nestačí?

Často si myslíme, že boj s kily navíc nebo 
dokonce s obezitou zvládneme úplně 
sami. Vždyť stačí, když se začneme trochu 
hýbat, nebudeme si dopřávat tolik chipsů 
a sladkostí a kila půjdou dolů sama. Jenže 
týden se s týdnem sejde a najednou zjistí-
me, že jsme tam, kde jsme byli. 

ZAČNĚTE TÍM, ŽE SI SPOČÍTÁTE BMI
Proč k léčbě obezity nestačí dieta a jaké 
se tedy nabízí možnosti léčby? „Když 
je hmotnost jen o pár kilogramů vyšší, 
je možné opět ji snížit a udržet pomocí 
úpravy stravy a dostatku pohybové akti-
vity,“ potvrzuje nutriční terapeutka Mgr. 
Kristýna Čmerdová z Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze. Připomíná ovšem, že 
pokud bojujete se zvyšující se hmotnosti 
už více let a dosáhli jste do fáze obezity 
(vaše BMI je větší nebo rovný 30), je větši-
nou potřeba komplexnější přístup. 
„Obezita je dána geneticky a také prostře-
dím, ve kterém žijete. Pokud máte k obezitě 
dispozici, při jakémkoliv polevení v dietě 
hmotnost opět vzrůstá. Dokonce i když 
režim dodržujete, pokles hmotnosti se po 
určité době zastaví. Kromě toho vám v dodr-
žování režimu mohou bránit různé zdravotní 
komplikace,“ říká nutriční terapeutka. 

SKUTEČNÝ DOKTOR  
JE LEPŠÍ NEŽ DOKTOR INTERNET
Říkáte si, proč byste měli navštěvovat 
lékaře a jak vám může pomoci rozhovor 
s ním a vyšetření? Při každé nemoci je 
totiž lepší poradit se s odborníkem než 
se zkoušet léčit sám, případně za pomoci 
internetu. „Obezita je nemoc, proto je 
vhodné k její léčbě využít všechny vhod-
né a dostupné metody,“ souhlasí Kristýna 
Čmerdová. Nejlepšího výsledku podle ní 
dosáhneme kombinací několika metod. 
Nejprve dokáže lékař komplexně zhod-
notit váš zdravotní stav a doplnit potřeb-
ná vyšetření. „Právě ta mohou ukázat, že 
je nejdříve třeba léčit například spánkové 
apnoe, které vám v redukci hmotnosti 
brání. Podle získaných informací pak lé-
kař plánuje léčbu přímo na míru,“ vysvět-
luje nutriční terapeutka. 

JSOU PRO VÁS LEPŠÍ LÉKY, NEBO 
ZMENŠENÍ ŽALUDKU?
Lékař má také možnost odeslat vás k nu-
tričnímu terapeutovi, abyste si individu-
álně nastavili váš stravovací režim. Pokud 
vás trápí chutě a nutkavé jedení, může 
vám doporučit i podporu psychologa. 
Lékař může předepsat i efektivní léky 

na obezitu, které nejsou volně prodej-
né. „Podle informací o vás určí, které 
léky budou vhodné a kdy je správný čas 
zahájit jejich užívání,“ vysvětluje Čmer-
dová. U vyššího stupně obezity, zejména 
v kombinaci s dalšími metabolickými 
onemocněními, je velice účinná léčba 
pomocí bariatrických operací. Jedná se 
o operace, při kterých se zmenší objem 
žaludku, někdy navíc v kombinaci se sní-
žením vstřebávání živin ve střevě.
S takovým rozhodováním a hledáním 
správné cesty vám už pomůže Váš lékař. 
Řadu zajímavých a užitečných informací 
souvisejících s obezitou, poutavé příběhy, 
originálně pojatou BMI kalkulačku, ale 
i možnost vyhledat si v rámci celé ČR 
specializovaného lékaře, kam je možné 
se obrátit, najdete jednoduše na webu 
tloustneme.cz.

Obezita je onemocnění, se kterým si moderní medicína umí 
dobře poradit. Prvním krokem na cestě ke zdravějšímu orga-
nismu by proto měla být návštěva lékaře. Ten váš stav indivi-
duálně posoudí a rozhodne o způsobu efektivní léčby.
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Palacký aneb co se vleče, neuteče

NYNĚJŠÍ VZHLED náměstí. Velkorysost zanikla v nánosu pozdějších úprav. Foto: Ivan 

Kuptík

Podskalí - Pomník Františku 
Palackému je neobvyklý nejen 
svým zjevem, ale i okolnostmi 
vzniku. Most Palackého, který 
k němu vede, byl postaven už 
v roce 1878, ale náměstí vznik-
lo až po zničující povodni roku 
1890. Bohužel při tom zaniklo 
staré Podskalí, vorařská osada, 
která se táhla od Železniční-
ho až k Jiráskově mostu. Celá 

oblast byla zvýšena a Palackého 
náměstí stojí na násypu, stejně 
jako nábřeží. Prázdné místo si 
říkalo o zaplnění, a tak bylo na-
vrženo, aby tu vznikl Palackého 
pomník. Je tak zřejmě jediným 
pomníkem, který stál uprostřed 
prázdného prostoru.

Soutěž na pomník byla vy-
hlášena v roce 1897, v roce 1901 
vybrala porota ze 14 návrhů 

dílo sochaře Stanislava Suchar-
dy a architekta Aloise Dryáka. 
Trvalo šest let, během kterých 
Stanislav Sucharda pracoval 
na modelech pomníku. Ale 
slavnostní odhalení se konalo až 
v roce 1912.

Prázdné náměstí však provo-
kovalo a vznikla řada návrhů. 
Ten kreslený je studií architekta 
Richarda Nováka, žáka Jana 

Kotěry. Řešení se během let mě-
nilo a náměstí bylo dokončeno 
až za první republiky. I budova 
je jiná, ale dobrý pozorovatel si 
všimne, že jediné, co se trochu 
shoduje s původním návrhem, je 
loubí u nynější budovy minister-
stva zdravotnictví. Tu vyprojek-
toval architekt Bohumil Hypš-
man a byla postavena v letech 
1928 až 1929. (tík)

NÁVRH ARCHITEKTA Richarda Nováka na řešení Palackého náměstí, kde jediným 
objektem byl Palackého pomník. Zdroj: časopis Český svět
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INZERCE

Specializovaná mezinárodní dopravní firma

KUNSTTRANS PRAHA
zabývající se přepravou a balením exponátů na výstavy

hledá pro své pracoviště v Praze 7 – Holešovicích:

ŘIDIČE vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy

BALIČE výstavních exponátů

(KUMULOVANÁ PRÁCE) na HPP, částečný PP, 

Dohoda nebo ŽL

 POŽADUJEME:
• řidičský průkaz C1 nebo C + profesní průkaz výhodou 

(pro vážného zájemce je možné po dohodě zajistit
rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C1 nebo C)

• zkušenost s řízením nákladních vozidel nad 3,5t případně vyšší
• serióznost a bezúhonnost 

• dobrý zdravotní stav a fyzickou kondici
• manuální zručnost (jednoduchá truhlářská práce)

NABÍZÍME:
• průměrný měsíční příjem: 45.000-55.000 Kč brutto 

(včetně cestovních náhrad, dle zakázkového krytí a odvedené práce)
• stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění

Možnost nástupu: IHNED - Váš životopis zašlete na email: 

j.fischkandlova@kunsttrans.cz
Tel.: kontakt: 602 200 788 nebo 606 636 805

13 volný časVíce informací na www.nasepraha.cz

3 OTÁZKY PRO… JAKUBA KOPECKÉHO

 Milovníky zábavy, která pomáhá, čeká už čtvrtý benefi ční Galavečer na Draka v Obecním domě. 
Akce se uskuteční v sobotu 19. února a pomůže vybrat peníze pro děti s genetickým onemocněním 
ochabování svalů - Spinální muskulární atrofi í (SMA). Organizátorem akce je Jakub Kopecký.

Martin Dudek 

Kdo všechno na Galavečeru 
na Draka vystoupí?
V rámci hlavního programu 
vystoupí kapela Jelen a také 
interpreti písně Ještě jednou, 
která vznikla v loňském roce 
spojením několika známých 
český umělců. Diváci se mohou 
těšit na herečku a zpěvačku Evu 
Burešovou, herce Martina Písa-
říka, herečku a zpěvačku Ma-
rianu Prachařovou, DJ Roxtara 
s Adolfeenem a také impozant-
ního saxofonistu Saxofrancise. 
Doprovodný program obstará 
taneční studio Oriana Dance 
nebo skupina Pyroterra se svou 
světelnou show. Bude to zkrátka 
zábava a všechny zvu! 

Přispět mohou zájemci koupí 
vstupenky a zároveň si užít hezký 
večer. Komu jsou peníze určené?
Finanční pomoc je samozřejmě 
jeden ze silných aspektů tohoto 

projektu, zároveň ale Galavečer 
nabízí jedinečnou psychickou 
a duševní pomoc, protože lidé 
se SMA se chtějí společensky 
bavit stejně jako ostatní, na což 
se často zapomíná. Každý rok 
podporujeme dva konkrétní 
příběhy pacientů a nejinak je 
tomu i v letos. Vybrané fi nanční 
prostředky poputují rodinám 
Mariany Vaněčkové, šestnáctile-
té slečny ze Zlína, a Viktorie Ja-
rošové z Havlíčkova Brodu, která 
letos oslaví sedmé narozeniny. 
Více o příbězích se můžete dočíst 
na www.galavecernadraka.cz. 

Akce se uskuteční opět v Obec-
ním domě, ale kde vy se v Praze 
vyskytujete nejraději?
Ačkoli poslední dobou stále 
více vyhledávám klid a relaxaci 
mimo ruch velkoměsta, je pro 
mě stále rodná Praha hlavním 
zdrojem pracovní inspirace. 
I proto se rád v podvečer vy-
dávám do potemnělých uliček 

Starého Města a přemýšlím, jak 
obohatit místní kulturní život. 
Tak vznikl nápad uspořádat Ga-
lavečer na Draka právě v samém 
srdci Prahy a v místě, kde stojí 
Obecní dům, jedna z nejkrás-
nějších secesních staveb našeho 
hlavního města. Celý večer tím 
dostává důstojnou kulisu pro 
pořádání benefi ční akce tohoto 
typu.

„CÍLEM GALAVEČERA je nabídnout nejen 
fi nanční podporu rodinám, ale ukázat, že 
v životě každého člověka má místo hudba, 
smích a radost,“ říká Jakub Kopecký. Foto: 

archiv JK 

Zodpovězte soutěžní otázku a odpo-
věď s vaší poštovní adresou zašlete 
do 20. února 2022 na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz. Do předmětu e-mailu 
napište GALAVEČER. Tři výherci získají 
balíček překvapení Spolu na Draka, 
výherce budeme kontaktovat.

Soutěžní otázka
Kolikátý ročník Galavečera na Draka 
se letos pořádá?

a) třetí    b) čtvrtý    c) pátý

soutěž o Dračí balíček
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řádková inzerce

 • KOUPÍM SKLO, PORCELÁN, KNIHY a další. 
Zároveň vyklidím a vystěhuji. Tel.: 608 203 342

 • !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD-
KU !! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí 
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu. Stěhování-doprava. Volej-
te: 773 484 056

 • POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro SRO, 
OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc. www.sidlopro-
fi rmupraha.cz, tel.: 728 991 247

 • PROHLÍDKY, ČIŠTĚNÍ, OPRAVY A NÁTĚ-
RY okapů, střech a fasád horolezeckou 
technikou, zábrany proti ptactvu, zastře-

šení světlíků. Dlouholetá praxe, vysoká 
kvalita a osobní přístup. Tel. 606 649 809; 
www.vyskovepracepraha.cz

 • VYKLÍZENÍ POZŮSTALOSTÍ ZDARMA za staré 
věci. Tel.: 773 995 221

 • ÚKLID – ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, mytí oken, 
převěšování záclon. Dlouhá praxe, vysoká 
kvalita, osobní přístup, profesionální vybavení. 
Tel. 606 649 809; www.alpinist-cz.cz

 • HODINÁŘ SBĚRATEL KOUPÍ veškeré hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací i nefunk-
ční a poškozené náramkové i kapesní, české, 
ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES, 

ORLIK, TISSOT, ULYSSE NARDIN, VACHERON 
CONSTANTIN, JAEGER LE COULTRE, SPARTAK, 
SCHAFFHAUSEN, ETERNA, ZENITH, ROLEX, 
LEMANIA, MOVADO, HELVETIA, CERTINA, SEIKO, 
HEUER, GUB, PATEK PHILIPPE, GLASHUTTE 
i jiné. Koupím též drahé zlaté hodinky v jakémko-
liv stavu. Koupím i celou pozůstalost po hodináři, 
hodinky, součástky, nářadí, sklíčka plastová 
i skleněná, soustruh apod. Po telefonické doho-
dě s Vámi přijedu kamkoliv nebo můžete Vy ke 
mně. Slušné a seriózní jednání. Tel. 777 311 101

 • ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK, ÚKLI-
DOVÉ PRÁCE. Profi  přístup, nízké ceny. 
Mob.: 605 750 605.
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PRVNÍ ČESKÝ          MUZIKÁL ZE VSIČEESSKKKÝÝÝ         MMUUUZZZIIKKÁÁÁLL ZZEEE VVSI       

Zdeněk Troška a Petr Markov      Karel Vágner      Ondřej G. Brzobohatý
HUDBA, TEXT A LIBRETOFILMOVÁ PŘEDLOHA FILMOVÁ HUDBA

CESTOVATELSKÉ STŘEDY
V NÁRODNÍM MUZEU
16.2. ZDENĚK ŠÁMAL, novinář, archeolog: RUSKO 
Zpravodaj TV poznává velký svět z různých náhledů.
KRIŠTOF KINTERA, sochař: ISLAND
Široce rozkročený umělec má přesah do mnoha 
zajímavých směrů.
23.2. PAVLÍNA BRZÁKOVÁ, etnoložka: SIBIŘ A ŠAMANI
Znalkyně šamanismu prožila hodně v Rusku.
JAN BENDA, psychoterapeut: MNICHEM NA SRÍ LANCE  
Žil jako mnich na Srí Lance. Meditace a změněné stavy 
vědomí ovlivňují život i terapeutickou praxi.
2.3. BÁRA NESVADBOVÁ, spisovatelka: RWANDA
Kniha Řízkaři o sexu a vztazích je nejprodávanější, kniha 
Bestiář nejvíce půjčovaná...
KAREL JANEČEK, matematik: BHÚTÁN
Úspěšný matematik zajímavě vstupuje do kulturní sféry, 
bojuje proti korupci.

www.livingstone.czpořádá

TJ Sokol Praha Vršovice 
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ZEPTALI JSTE SE...

  Slyšela jsem, že od 1. 1. 2022 mám nárok 
jen na jednu zubní prohlídku. Jak je to 
s druhou zubní prohlídkou?

Z hlediska nároku pojištěnce u zubních 
prohlídek od letošního roku k žádné změně 
nedochází. Úhradová vyhláška Minister-
stva zdravotnictví ČR pro rok 2022 přináší 
však změnu v tom, jak budou příslušné 
stomatologické výkony stomatologům 
hrazeny.

Od letošního roku se nadále hradí pre-
ventivní prohlídka u dospělých pojištěn-
ců (s výjimkou preventivních prohlídek 
v době těhotenství) pouze jednou v roce, ale 
na základě úhradové vyhlášky vydávané 
ministerstvem zdravotnictví je celý obsah 
stávajících kódů 00902 a 00947 přesunut do 
agregované úhrady. To znamená, že dospělí 
pojištěnci tak stále mají nárok, aby jim 
jejich registrující stomatolog v tomtéž roce, 
ve kterém již absolvovali preventivní pro-
hlídku, provedl podle potřeby ještě jedno 

orientační vyšetření, kontrolu dentální hy-
gieny, motivaci a drobná ošetření (ošetření 
běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice 
dutiny ústní, parodontu, konzervativní 
ošetření dentitio diffi  cilis bez ohledu na 
počet návštěv atd.). 

Nadále zůstává zachováno, že pojištěnci 
do 18 let mohou v jednom roce absolvovat 
dvě preventivní prohlídky. Stejně tak i tě-
hotné ženy mají nárok na dvě preventivní 
prohlídky v průběhu těhotenství.

 Viktorie Plívová, tisková mluvčí VZP
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Kterou svoji písničku máte nejra-
ději?
Už jsem to několikrát řekl, že 
mám všechny svoje písničky 
stejně rád, protože mi nečeka-
ně umožnily živit se celý život 
muzikou. Jenom s brnkáním na 
banjo a bez písniček by se mi to 
nepodařilo.

Co vám v této obtížné pandemické 
době dělá radost? Malujete nějaký 
další obraz, píšete knihu nebo se 
rodí nová písnička?
Už asi dvacet let nic nepíšu ani 
neskládám, a jak říká Poirot, 
mozkovou kůru už využívám jen 
k vymýšlení obrazových námětů. 

Máte před sebou několik koncertů 
(např. v Praze 24. 2. v KD Bari-
kádníků a 23. 3. v divadle Broad-
way). Na co se mohou návštěvníci 
těšit? 
Na to, že kromě mého průvod-
ního slova a exhibice našich ko-
miků uslyší staré písničky Banjo 
Bandu skoro přesně v provedení 
a skoro na stejné umělecké, pro 
někoho neumělecké úrovni jako 
na prvních elpíčkách, které teď 
Supraphon tak příhodně „oprá-
šil“. Zdroj: Supraphon

Ivan Mládek: Už dvacet let nic neskládám

NEJZNÁMĚJŠÍM a přes třicet let starým hitem Ivana Mládka je Jožin z bažin, který 
nedávno pobláznil Polsko. Foto: Ondřej Pýcha

 V pondělí 7. února oslavil skladatel, textař a zpěvák Ivan Mládek 
osmdesáté narozeniny. K této příležitosti vydal Supraphon v kom-
pletu 2CD jubilejní reedici prvních dvou alb Mládkova slavného Banjo 
Bandu: „Dobrý den!“ a „Nashledanou!“. Nové vydání je doplněno 
dvěma desítkami bonusů. Navíc album „Dobrý den!“ z roku 1976 
vychází po pětačtyřiceti letech i na vinylu.

Z mobilu  
až na koberec
Praha 1 - Obecní dům hostí 
prodejní výstavu „phoneArt 
2022“ výtvarníka Romana Ře-
háka, kterou návštěvníci mohou 
navštívit do konce února. Na 
výstavě je k vidění 15 unikátních 
uměleckých děl. 

Na jaře loňského roku si 
Roman Řehák vymyslel no-
vou techniku – svá díla, která 
vytvořil výhradně v aplikacích 
mobilního telefonu, zvětšil na 
požadovanou velikost a následně 
natiskl a zažehlil do koberce. 
Tímto postupem nevznikají 
umělecká díla nikde na světě, 
tudíž je v Praze vidět výtvarná 
světová premiéra. (red)

ROMAN Řehák odhaluje jedno ze svých 
uměleckých děl. Foto: Netwin Production

Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):

Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:
Cena 350 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si 
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena 
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 350 Kč (6x 700 Kč nebo 
6x 1050 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE 
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech, 
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).

Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
 NAŠE PRAHA CENTRUM NAŠE PRAHA 6 NAŠE PRAHA 9

 NAŠE PRAHA 4 NAŠE PRAHA 7 NAŠE PRAHA 10

 NAŠE PRAHA 5 NAŠE PRAHA 8 

 všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)

Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.

Uvedené ceny jsou s DPH. Platí obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu: 

Český Domov Média House, s. r. o., řádková inzerce, Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 Strašnice, tel.: 734 580 087, e-mail: podklady@ceskydomov.cz. V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v přípa-

dě, pokud obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu A 

nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČ nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Český Domov Média House, s. r. o., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 - Strašnice  

Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
Firma/jméno: ………………….......................................               Tel.: .…………………...….................

Adresa: ………………………....................................        Způsob úhrady: ……………………...…..........

IČ: ..............………..……….       E-mail: ...................……………….     Podpis: ………....……………………..

350 Kč

700 Kč

1050 Kč

NAŠE  PRAHA

4. března 2022

18. března 2022

1. dubna 2022

22. dubna 2022

6. května 2022

20. května 2022

3. června 2022

17. června 2022

1. července 2022



Za více než třicet let existen-
ce školy, kterou najdete v ulici 
Za Černým mostem 362/3, 
prošlo jejími učebnami tisíce 
studentů a studentek. Školní 
zdi by mohly vyprávět mnoho 
příběhů a příhod, ale pro ilu-
straci nám budou stačit tři.

Do třídy chodí v bačkorách
Tereza Andrysíková (18) 
úspěšně složila přijímací 
zkoušky na Střední školu 
civilního letectví, ale mezi 
dvacítku vyvolených se nedo-
stala. Její smutek rozptýlila 
babička. Začala hledat na 
internetu střední školy, které 
by její vnučce alespoň trochu 
pomohly plnit její sny. A tu 
správnou našla! „Naprosto 
mne oslovil obor Hotelnictví, 

neboť je i se zaměřením na 
cestovní ruch, s jazyky a pra-
xí. Vařit mne bavilo a číšnice 
přece také nosí číšnické ob-
lečky, stejně jako letušky. Díky 
mému prospěchu s vyzname-
náním mne na střední školu 
přijali a dnes musím upřímně 
říct, že to bylo nejen štěstí, 
ale i nejlepší krok v mém 
životě A s bonusem ve formě 
ubytování v Domově mláde-
že v hotelové části školního 
areálu. Na vyučování můžu 
chodit v bačkorách, a když 
něco zapomenu, zvládnu si 
pro to doběhnout o přestáv-
ce.“ Pochvaluje si také kvalitu 
jídla a čerstvost surovin ze 
školní kuchyně. „Hlavně ale 
musím vyzdvihnout absolut-
ně skvělý přístup všech uči-

telů, včetně mistrů na praxi. 
Vzhledem k tomu, že někteří 
z nás včetně mě by si rádi 
podali přihlášku na vysokou 
školu, chválím vedení školy 

za to, že se nám snaží poradit 
a že nám zajistilo i možnost 
zúčastnit se veletrhu vyso-
kých škol v rámci vyučování, 
abychom získali přehled o vy-
sokých školách,“ dodává.

Učitel z pořadu Prostřeno!
Michal Kljajič (21) zažil rych-
lou proměnu ze studenta na 
učitele odborného výcviku. 
Když dostal od vedení školy 
nabídku zažívat hned po ma-
turitě pohled z druhé strany, 
neváhal. „Náplní mé práce je 
vzdělávat studenty, připravit 
je nejen na závěrečné zkouš-
ky, ale i na to, co je čeká po 
škole. Se studenty vycházíme 
dobře, věk nám není žád-
nou překážkou, naopak je 
výhodou,“ říká a přiznává, že 
všechno, co kdy dokázal, bylo 
z velké části právě díky studiu 
na Střední škole podnikání 
a gastronomie. „Mohl jsem 
chodit na zajímavé brigády, 
rauty pro fi rmy, magistrát 
a na další podobné akce. 
Reprezentoval jsem školu ve 
‚středoškolském‘ klání v oblí-
beném pořadu TV Prima Pro-

střeno! Zážitek k nezaplacení,“ 
vzpomíná a uzavírá: „Už jako 
kluk jsem chtěl být učitel. 
Vážím si toho, že se mi díky 
této škole tak brzo podařilo 
nastartovat profesní kariéru, 
kterou jsem si vysnil.“

Škola nás připravila na život
Floristkou se chtěla Tereza 
Česká (25) stát od dětství, ke 
květinám tíhla od malička. 
„Pamatuji si velice dobře, jak 
jsem se cítila v osmé třídě, 
když jsem si měla vybrat 
střední školu. S pomocí rodičů 
padla volba na Střední školu 
podnikání a gastronomie. Na-
vštívila jsem ji na Dni otevře-
ných dveří a vrátila se nadše-
ná. Škola měla svoje kouzlo 
a jinam už jsem nechtěla,“ říká 
Tereza. Nadšení jí vydrželo 
i během studia, škola splnila 
její očekávání. „Milí učitelé, 
vynikající smluvní pracoviště 
pro výkon praxe, zajímavé 
odborné předměty, které mě 
bavily, na rozdíl od matemati-
ky a fyziky,“ směje se fl oristka, 
kterou si současní studenti 
velmi oblíbili za její přístup 
k výuce a k nim samotným. 
„Týdenní cyklus škola – praxe 
mi velice vyhovoval. Škola nás 
tím skutečně připravila na 
pracovní život,“ podotýká.

První nabídku na učitele 
odborného výcviku odmítla, 
tu druhou však již ne a nyní je 
ráda, že kývla. „Velice si vážím 
toho, jak mě učitelé přijali ve 
svých řadách. Jen chvíli trva-
lo, než mne přestali okřikovat, 
že se nepřezouvám, v domně-
ní, že jsem ještě stále student-
ka,“ uzavírá se smíchem. (red)

Studuj a potom pracuj tam, kde 
ti dali středoškolské vzdělání!

 Střední škola podnikání a gastronomie v Praze 9 
bývá vítanou volbou pro rodiče, kteří chtějí dopřát 
svým potomkům kvalitní vzdělání. Pro absolventy 
je pak vstupenkou nejen k dalšímu vzdělávání, ale 
také k nastartování profesní kariéry. Úspěšných 
studentů si tady totiž váží a chtějí je do svých řad. 

„Je krásné pracovat s květinami a tvořit s nimi kouzla. Nejlepší je 
zpětná vazba zákazníků a radost z výrobků, které člověk vytvoří,“ říká 
fl oristka Tereza (sedící vpravo). Foto: archiv školy

„Řemeslo je cool. 
Tak se jmenuje pořad 
oblíbené herečky Evy 
Burešové, která ve ško-
le loni natáčela několik 
dílů a lze je najít na 
YouTube.“
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